
Gjerrild og omegns borgerforening 
 

Bestyrelsesmøde hos Lisbeth, Indertoft 3, lørdag d. 13.april 2019 kl. 10.00   
Afbud: JP, Michael              Referent: Lisbeth 
Dagsorden:                                              
          Punkt.                          Ansvarlig.        Noter. Beslutningsreferat. 

1 Protokol / siden sidst 
 

Lisbeth Status på annoncer? 
 
 
 
 
 
 
 
Bøgeblad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruter 

Der er opkrævet betaling for annoncer i 
Bøgebladet.  
Torben gennemgår listen over 
indbetalingerne. De der ikke har betalt 
skal rykkes. Vi streger dem der ikke 
ønsker at have annoncer i bladet. Dorte 
har givet JP besked, så de kan slettes.  
 
Der er kommet en del gode annoncer til 
det kommende blad. Torben har ikke 
set en regning fra Grefta Tryk for 
efterårets blad. Han ringer til trykkeriet 
og efterspørger den. 
Vi skal have trykt 50 blade mere end 
sidst, da det besluttes, at annoncørerne 
også skal have et blad.  
Der skal også trykkes flere kort til 
konfirmandernes træer. Der er ikke nok 
til næste år. Mon det også er Grefta 
Tryk der har leveret dem vi har?? JP, 
ved du det? 
 
Rutefordelingen er opdateret. Mette 
Marie overtager Marias rute. Michael 
overtager Ingers. 

2 Regnskab/kasserer Torben   Intet at bemærke, Torben har travlt 😊 
3 Udvalg  

Mette 
Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge 
 
 
 
 

Siden sidst: 
Fastelavn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byrensning: 
 
 
 
 

 
Der var ca. 40 betalende, mest 
småbørnsfamilier. Vi havde forventet 
flere. God hjælp af flere frivillige til 
fastelavnsris, borddækning, opslag, 
ophæng af tønder mm. Rigtig gode 
fastelavnsboller. Inge har lavet en liste 
over indkøb, samt en ”slagplan”. 
Lægges på drevet.  
Forslag om at annoncere gennem 
skoleintra, for at nå ud til flere familier. 
Evt også reklamere i nabobyerne. To 
unge piger, Marie og Kathrine, tidligere 
elever på skolen, tog imod betaling og 
var dommere. 
Der mødte ca. 45 op. Inge og Dorte har 
lavet nogle kort, for at gøre det 
nemmere at fordele ruterne imellem 
indsamlerne. Kortene lægges på drevet. 
Der var ikke så meget skidt i 



 
 
 
 
 
 
 
Jette 
 
 
 
 
 
 
Lisbeth 
 
 
 
 
 
 
Lisbeth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorte 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vinsmagning: 
 
 
 
 
 
 
Åben By: 
 
 
 
 
 
 
Skovhuset: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfirmation: 
 
 
 
 

vejkanterne. Vigtigt at vi til næste år 
tænker på at sortere affaldet inden 
aflevering på genbrugspladsen. Glas og 
metal skal frasorteres. 
Stor tak til Kroen for dejlig mad og 
værtskab. 
 
40 fremmødte gæster på Det Gamle 
Mejeri. Rigtig fint arrangement af Lund 
Vine med god stemning. Dejlig mad, og 
der var rigeligt både mad og drikke. Tak 
til Mejeriet for værtskab. Flere har 
tilkendegivet, at de ønsker at 
arrangementet gentages til næste år. 
Der skal måske købes en ny grill til 
Bytorvet. Orientering om status i 
arbejdsgruppen. Arrangementet har 
modtaget 7500 kr fra kommunen, 
bruges til musik på dagen. Vi skal bruge 
mange frivillige til opstilling d 7 juni 
samt til salg i bod/bar på dagen. 
Der er nu åbnet for vandet.  
Det har ikke været muligt at få kontakt 
til elektrikeren, trods opkald og besked 
på svareren. Prøver igen. 
Der bør laves en skriftlig beskrivelse af 
hvilke arrangementer der må afholdes i 
huset og hvilke arrangementer der IKKE 
må være der. Samt hvem der må leje 
det. Prisen for at leje huset er fastsat til 
300 kr. Skovejeren skal spørges forud 
for arrangementer. Vi udnævner JP som 
den der har kontakten til Søren Møller.  
Huset trænger meget til at blive malet. 
Vi skal have indkaldt til en arbejdsdag. 
Lisbeth spørger Villy hvad taget er 
behandlet med og finder ud af, hvor vi 
kan købe linoliemaling, som væggene er 
malet med tidligere. 
Bøgetræer er sponseret af 
Hedeselskabet. De plantes i potter og 
pakkes med brunt papir. 
Konfirmationen er d 28 april, der er 19 
konfirmander. Dorte og MM pakker, 
Jette kører træerne i kirken søndag 
morgen. Konfirmationen er kl 9.00 

4 Kommende 
arrangementer: 
 
 

Lisbeth Strandrensning: 
 
 
 
 
 

16 maj 19.30. Lene har bestilt container. 
Lene spørger kommunen om flere 
sække. Mette Marie tager 
gribetængerne med på stranden. Jette 
spørger Campingpladsen om de vil 



 
 
Arbejdsdag i 
skovhuset: 
Reetablering af 
broen: 
 
 
 
 
 
 
 
Foredrag 1. okt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høstfest, musik??? 

sørge for varme hveder mm. Dorte og 
Inge koordinerer detaljerne. 
Udsættes til næste møde. 
 
Bjarne er bestilt til at save nyt tømmer 
til reparationen. Det er besluttet, at 
udskifte vangerne med nye, lidt 
længere. Dermed kan broen drejes lidt, 
således at færdsel bliver lettere for 
kørestolsbrugere og barnevogne. Når 
Bjarne har materialerne klar, indkaldes 
der til arbejdsdag(e) 
 
Vi forventer, at foredraget med Jørgen 
Carlsen bliver lidt af et tilløbsstykke, så 
vi synes konfirmandstuen bliver for lille. 
Inga Klokkerholm foreslår kirken, vi 
synes måske det var mere relevant på 
efterskolen i deres festsal. Nødvendigt 
at der er et klaver/flygel til rådighed. 
Kunne arrangementet komme med i 
folderen ”Liv i Forsamlingshusene”? 
Dorte, Inge og Mette Marie arbejder 
videre med det. 
Lisbeth indkalder til det første 
revymøde d 10 august, men kan ikke 
være tovholder. Forhåbentlig tager 
nogen teten derefter. Spørg endelig folk 
om de vil være med på scenen eller 
bagved. Stadig hængeparti med musik… 
Kunne en dj med dansemusik være en 
mulighed? Jp, du ville spørge Daniel – 
kunne han komme?? 

5 Vælgermøde 
 

Lisbeth Skal vi holde 
vælgermødet FØR 
valget udskrives? 

Beslutning: Vi afholder vælgermøde 20 
maj kl 19.00.  
Ok med kroen. Evt. kunne Hilding lokkes 
til at servere valgflæsk kl. 18.00. Så 
kunne vælgermødet være 19.00-21.00. 
Peter Zacher vil gerne være ordstyrer. 
Forslag: Bæredygtighed, bosætning, 
andet? Lisbeth følger op på JP’s arbejde 
med at kontakte kandidaterne. 

6 Forsikring, tema fra 
generalforsamlingen. 
 

Lisbeth ”Forslag om at lade 
en forsikringskyndig 
gennemgå 
foreningens 
forsikringsforhold, og 
vurdere om de er 
tilstrækkeligt 
dækket. Det er 
blevet pålagt 

Torben har sendt nogle filer vedr. 
forsikringer til alle 
bestyrelsesmedlemmer. De bør 
gennemlæses inden næste møde. 
Så taler vi om det igen. 



bestyrelsen af få 
afdækket.” 

7 Næste møde  Tid og sted? 
Emner til dagsorden? 

Næste møde er lørdag d 25 maj kl. 
10.00 – tilbyder nogen at lægge hus 
til?? Hvis ikke bliver det hos Dorte eller 
Lisbeth 
 
Næste dagsorden fx:  
Trekanten 
Åben By, detailplanlægning 
Skovhuset 
Broerne 

8 
 

Evt. 
 

Lisbeth Opmaling af 
kilometersten samt 
kantsten i svinget v. 
Steggers Bro: 
 
 
 
Delebil: 
 
 
 
”Trekanten”: 

Lisbeth finder ud af hvem i kommunen 
der er ansvarlig. Undersøger også om 
app for borgertips. Spørger til gadelys, 
det slukker tidligt om natten – fx var det 
slukket kl 00.30 søndag d 7. april 
  
 
Bent Nørregaard inviteres til at komme 
på et bestyrelsesmøde i efteråret og 
orienterer bestyrelsen om planerne for 
delebil/mobilitet i. 
Dorte orienterer om planerne for 
Trekanten. Vi tager det op på næste 
møde, der skal bl.a. søges om 
fonde/tilskud til etableringen af 
forslaget. Stenen opmales i foråret, der 
er truffet aftale med en frivillig maler. 

 
Afbud til Lisbeth 
Sms: 30327496 


